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TALVITAPAHTUMA JA KANSANHIIHTO 21.3. 
 
Koko kylän yhteinen talvitapahtuma su 21.3. klo 13 – 15 seuratalolla. Lumiveiston Suomen mestari Timo 
Koivisto tekee lumiveistoksen, jonka nimeämiseen voivat kaikki osallistua. Paras ehdotus palkitaan. 
Timo Paakkunainen opastaa lumikenkäkävelyn saloihin. Partiolaisten nuotiolla voit paistaa tikkupullia. 
Luistinrata on käytettävissä (jos jäätilanne sallii). Pulkkamäki. Puffettista kahvia, pullaa ja grillimakkaraa. 
Arpajaiset. Mehutarjoilu.  
 
Tervetuloa viettämään yhdessä mukavaa kevättalven päivää. 
 
Askolassa järjestetään kansanhiihto 21.3. klo 10 – 14 välisenä aikana. Yhtenä lähtöpisteenä on Juornaankylän 
seuratalo. Osallistujille mehutarjoilu. 
 

    
    

KONSERTTI NUORILLE PE 12.3. KERKKOOSSA 
Villages musiikkitapahtuma (K-14) järjestetään perjantaina 12.3.2010 Kerkkoon Nuorisoseurantalolla klo 19 
alkaen. Pääesiintyjänä Clarkkent ja lämppäreinä Unive ja Call Me James. Liput 10 e. Puffetti.  Mukana 
järjestelyissä ovat myös Huuvarin-Särkijärven ja Juornaankylän nuorisoseurat. Nyt porukalla kuuntelemaan!!  
 

 HIIHTOLADUT PARHAIMMILLAAN 
Juornaankylän koululta lähtee hiihtolatuja, jotka ovat kaikkien vapaassa (hiihto)käytössä. 
 

TALOUS- JA WC-PAPERIA MYYNNISSÄ 
Juornaankylän koulun vanhempainyhdistys myy koululaisten varainhankintana wc- ja talouspaperia. 
Paperitilauksia voi jättää johtokunnan jäsenille. Papereita voi noutaa myös koululta.  
Johtokunta syksy 2009 – kevät 2010: Mia Jacksen pj. 040 7087470, Tero Aaltonen varapj. 040 5135874,  
Mari Winqvist siht. 050 3401346, Anne Björk, Heidi Järvinen, Kirsi Pitkänen 040 5306716, Päivi Viljander,  
Raili Sormunen, Reija Aaltonen. 

 
KANSALAISOPISTON PIIRIT 
Bailatino tiistaisin klo 19 – 20 seuratalolla 12.1. – 20.4.2010. Ohjaaja Tarmo Kippola.  
Näytelmäpiiri torstaisin klo 18 - 20.30. Ohjaaja Kaarina Laitinen 
   

SEURAKUNNAN KERHOT 
Kerho 1-4 luokkalaisille tiistaisin klo 17-18 Rukoushuoneella. Vetäjinä Tuulia Nirvi ja Siiri Lehtinen. 
Sählykerho (4-7 lk) maanantaisin klo 16.30 - 18 seuratalolla. Ohjaajina Timo Johansson ja Jenny Nyholm. 
Sählykerho (0-3 lk) torstaisin klo 17-18 seuratalolla. Ohjaaja Timo ja Sami Johansson. 
 

SÄHLYKERHO ALLE KOULUIKÄISILLE 
Sählykerho 3 – 6-vuotiaille torstaisin klo 16.30 – 17 seuratalolla. Ohjaaja Timo Johansson. 

 
ELÄKELÄISTEN TARINATUPA 
Eläkeläisten tarinatupa joka toinen maanantai klo 13 rukoushuoneella.  
Lisätietoja Sirkku Helokumpu, p. 6632652. 
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KYLÄSIVUT 
Juornaankylän kyläsivut ovat muuttaneet uuteen osoitteeseen www.juornaankyla.fi. Kyläsivuja päivittävät Juha 
Simola (juha.simola@pp.inet.fi) ja Marita Simola (marita.simola@luukku.com). Sivuille haluttu aineisto esim. 
ajankohtaiset tapahtumat mieluiten sähköpostilla.  

 
PALVELUHAKEMISTO 
Juornaankylän palveluhakemisto päivitetään kevään aikana. Palveluhakemisto löytyy kyläsivuilta ja lisäksi 
valmistellaan alueen joka talouteen jaettava painettu versio. Hakemistoon voi saada rivi-ilmoituksen sellainen 
yrittäjä, jonka yrityksen osoite on postinumeroalueella 07680 Juornaankylä tai yrittäjä itse asuu em. alueella. 
 
Palveluhakemiston tiedot on siirretty suoraan vanhoilta kyläsivuilta uusille kyläsivuille. Jos yrityksen tiedoissa 
ei ole muutoksia ja haluatte edelleen olla mukana hakemistossa, teidän ei tarvitse tehdä mitään.  
Mahdolliset muutokset ja uudet yrittäjät voivat ilmoittaa tietonsa mieluiten s-postilla Juha Simolalle 
(juha.simola@pp.inet.fi).  Kyläsivujen ylläpitokulujen ja jaettavan palveluhakemiston kustannusten takia 
peritään palveluhakemiston yrittäjiltä 15 euron kertamaksu. 
 

TULE MUKAAN NUORISOSEURAAN 
Kaikki ovat tervetulleita mukaan Juornaankylän nuorisoseuran toimintaan. Järjestämme erilaisia kerhoja ja 
tapahtumia kyläläisten toiveiden mukaan. Seuratalo on kylän tärkeä toimintapiste, jonka ylläpito vie yhä 
enemmän varoja. Siksi jokaisen pienikin apu tai työpanos meille kaikille arvokas. 
Ota jäsenasioissa yhteys puheenjohtaja Marita Simolaan, p. 0400 976584. 
  

KUNTOSALI 
Seuratalon kuntosali on nuorisoseuran jäsenten käytettävissä päivittäin klo 21 asti lukuun ottamatta tilanteita, 
jolloin talo on vuokrattu muuhun käyttöön. Kuntosalimaksu on 30 € vuodessa + jäsenmaksu 7 €. Lisätietoja: 
Katja Paasonen, p. 050 5299148. 
 

SAIRAANHOITAJAN VASTAANOTTO 
Terveyskeskuksen sairaanhoitajan vastaanotto parillisen kuukauden 2. keskiviikkona klo 14 – 15 
Juornaankylän koululla ja parittomien kuukausien 2. keskiviikkona klo 14 – 15 Särkijärven koululla.  
Tiedustelut  0400 789314. 
 
 

PAPERINKERÄYSPAIKKA  HYÖTYJÄTEPISTEESSÄ  
 
Vihreään lavaan saa laittaa vain puhdasta sanomalehtipaperia, josta saatavat tulot menevät 
koulun vanhempainyhdistykselle käytettäväksi Juornaankylän koulun oppilaiden hyväksi. Kaikki muu puhdas 
jätepaperi pitää laittaa vieressä olevaan keräysastiaan. 
Jätepisteessä (luistinradan päädyssä) on omat säiliöt myös lasille, pahville ja kartongille, metallille ja 
paristoille. Mitään ongelmajätteitä ei pisteeseen saa viedä. Kiertävä ongelmajätekeräys järjestetään seuraavan 
kerran toukokuussa 2010. 
Jokaisen kiinteistön on itse hoidettava sekajätteensä liittymällä järjestettyyn jätehuoltoon.  
Lisätietoja:  0200 70707 tai www.ita-uudenmaanjatehuolto.fi 
 
 
 
   
 
 
 
 


